
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ 30-06-2015 

          Αριθμ. Πρωτ. : 9045 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ 
ΔΑΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 

 

Τμήμα         : Ε.Δ.Ε. 

Γραθείο      :  

Τατ.Δ/νζη  :  

Τ.Κ             : 66033 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

Πληροθορ. : Μαναρίδης Μιταήλ  

Τηλέθωνο  : 25230-22239     

FAX.          : 25230-21041 

Email         : das-nev@damt.gov.gr 

       

ΠΡΟ: Πρόεδρο Επιηροπής Ανάθεζης 

μικροεργολαβιών και παραλαβής 

Έργων (εργαζιών, προμηθειών, 

μίζθωζης μητανημάηων κλπ.) 

Π.Δ. 437/81 αρθ. παρ. 4 

 

Κοιν:  1. Τη Διεύθσνζη Δαζών Δράμας 

 Αγίοσ Κωνζηανηίνοσ 1 

 66100  ΔΡΑΜΑ  

 

2.  Δαζαρτείο Δράμας 

    Έδρα ηοσ Για ηην ανάρηηζη & 

αποζηολή αποδεικηικού 

 

3. Δήμο Κ.Νεσροκοπίοσ 

Για ηην ανάρηηζη & αποζηολή 

αποδεικηικού 

 4.Μέλη Επιηροπής 

5.Πίνακας Ανακοινώζεων Δαζαρτείοσ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
Για τθ λιψθ  ζγγραφων προςφορϊν για τθ μίςκωςθ ενόσ (1) λαςτιχοφόρου  εκςκαφζα - φορτωτι 

 
Σο Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου , δζχεται ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  ςϋ ζντυπο τθσ 
Τπθρεςίασ, ςφμφωνα: 

α) Με τθν παρ. 3 του άρκρου 9 του Π.Δ. 437/81 (….ανάκεςθ υπό επιτροπισ τθσ παρ. 4 
κατόπιν λιψεωσ εγγράφων προςφορϊν άνευ  δθμοπραςίασ…) και τθν  παρ. 3 του άρκρου 
15 του Π.Δ. 437/81, «Περί μελζτθσ και εκτζλεςθσ δαςοτεχνικϊν ζργων» που αφοροφν τθν 
εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων διϋ αυτεπιςταςίασ. 
β) φμφωνα με το αρικμ. 723  ΦΕΚ τεφχοσ Β   με το οποίο ορίηεται ο ςυντελεςτισ Μ ίςοσ με 
17,94 για το ζτοσ 2015, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων του Π.Δ. 437/81. 
γ) Σθν αρικμ.  99386/6-11-2014 (ΦΕΚ  3105/Βϋ/2014) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ περί ‘’εξουςιοδότθςθσ προσ υπογραφι 
«Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα» ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Δαςαρχείων’’. 
δ) Σθν εγκεκριμζνθ με τθν αρικ. 8163/17-6-2015 (ΑΔΑ 7ΡΣΨΟΡ1Τ-Ρ29)  απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ  Δαςϊν Δράμασ , μελζτθ του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου: «ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΔΑΙΚΩΝ 
ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΩΝ: ΕΞΟΧΘ-ΛΕΤΚΟΓΕΙΩΝ-Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΊΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΝΕΣΟΤ 
ΣΟΤ  ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2015». 
ε) Σθν αρ. πρωτ. 65797/946/18-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΦ87ΛΒ-ΑΘΙ) απόφαςθ τθσ Περιφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ   Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 10.000 €  για το 
Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου από πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 τθσ ΑΕ 531. 



ςτ) Σθν αρ. πρωτ. 8859/26-6-2015 (ΑΔΑ:6ΒΡΗΟΡ1Τ-ΤΘΚ) απόφαςθ του Δαςάρχθ 
Κ.Νευροκοπίου για τθν Κατανομι Πιςτϊςεων για τθν μίςκωςθ μθχανθμάτων για 
υλοποίθςθ του ζργου Επείγουςεσ εργαςίεσ υντιρθςθσ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και 
Ζργων Προςταςίασ Δαςϊν με Κωδικό Αρικμό ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 τθσ ΑΕΠ 531  του 
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
η) Σθν αρ. πρωτ. 8964/30-6-2015  (ΑΔΑ 7Κ6ΕΟΡ1Τ-Μ4Λ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν 
Δράμασ ζγκριςθ με απ’ ευκείασ ανάκεςθ,  κατόπιν λιψεωσ εγγράφων προςφορϊν από 
Επιτροπι και μζςα ςτα όρια που κζτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογι του αρκ. 9 παρ. 3 
του ίδιου Π.Δ για τθ μίςκωςθ ενόσ (1) λαςτιχοφόρου εκςκαφζα - φορτωτι .  
  θ) Σθν αρ. πρωτ. 9031/30-6-2015(ΑΔΑ:7ΙΩΠΟΡ1Τ-3Θ7) απόφαςθ του Δαςάρχθ 
Κ.Νευροκοπίου  για λιψθ εγγράφων προςφορϊν από Επιτροπι και μζςα ςτα όρια που 
κζτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογι του αρκ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ για τθ μίςκωςθ ενόσ 
(1) λαςτιχοφόρου εκςκαφζα - φορτωτι   
κ) Σθν  ανάγκθ  εκτζλεςθσ  επειγουςϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και 
ζργων προςταςίασ Δαςϊν Δαςικοφ υμπλζγματοσ Εξοχισ – Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου του  
Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου ζτουσ 2015. 
 

για τθ μίςκωςθ ενόσ (1) λαςτιχοφόρου εκςκαφζα - φορτωτι  αργϊν υλικϊν  
(αμμοχάλικου, γαιϊν, βράχων, ορυκτοφ, μεταλλικοφ κλπ) κάκε τφπου με υδραυλικό 
ςφςτθμα ιπποδφναμθσ 60 HP και άνω, ο οποίοσ οφείλει να φζρει κουβά χωρθτικότθτασ 
0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τςάπα ανοίγματοσ πάνω από 0,70 μ. με ωρομίςκιο, για 
επείγουςεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και ζργων προςταςίασ Δαςϊν 
Δαςικοφ υμπλζγματοσ Εξοχισ-Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου από το Δαςαρχείο 
Κ.Νευροκοπίου. 

 
Θ μίςκωςθ κα γίνει για ςυνολικι δαπάνθ 4.065,04 Ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. (5.000 € με ΦΠΑ) 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου τθν  
14-07-2015   θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 10:00 με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κα τον κάνει 
αρμόδια επιτροπι.  

  ε περίπτωςθ που το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ αποβεί άγονο θ αςφμφορο 
αυτόσ επαναλαμβάνεται χωρίσ άλλθ δθμοςίευςθ ςτον ίδιο τόπο και τθν ίδια ϊρα ςτισ       
21-07-2015 θμζρα Σρίτθ. 
 
Κάκε μειοδότθσ κα κατακζςει φάκελο ςτον οποίο κα περιζχει : 
       α.  Σα παρακάτω δικαιολογθτικά :     
α.  Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνεται από το διαγωνιηόμενο ότι: 

 α1. Ζλαβε γνϊςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ .Τ. τουσ οποίουσ και 
αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 α2. Είναι ιδιοκτιτθσ ι διαχειριςτισ του μθχανιματοσ . 
 α3. Δεν ζχει ςχζςθ ςυγγζνειασ άμεςα θ ζμμεςα με τα μζλθ τθσ επιτροπισ του 

διαγωνιςμοφ θ με υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

 β. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό μίασ των αναγνωριςμζνων Σραπεηϊν ι 
γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του  Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων Ογδόντα πζντε Ευρϊ  (85€) και κα απευκφνεται ςτο Δαςαρχείο 

Κ.Νευροκοπίου. 
 γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 «Περί ατομικισ ευκφνθσ κ.λ.π. ςυνεργείου-
μθχανουργείου επιςκευϊν» ςτθν οποία κα φαίνεται θ χρονολογία τθσ τελευταίασ γενικισ 
επιςκευισ του κινθτιρα κλπ. 
 δ. Πρωτότυπθ άδεια κυκλοφορίασ του μθχανιματοσ αρμόδιασ αρχισ, όπου κα 
φαίνεται θ ιπποδφναμθ, ο τφποσ, θ ςειρά καταςκευισ, το ζτοσ καταςκευισ και 
οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία που κα βοθκιςουν τθν επιτροπι ςτθ μόρφωςθ γνϊμθσ για τθν 
καταλλθλότθτα του μθχανιματοσ, θ οποία κα αντικαταςτακεί με ακριβζσ φωτοαντίγραφο 
μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. 



 ε. ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ εταιρικοφ και 
πλθρεξουςίου εκπροςϊπθςθσ ςτο διαγωνιςμό, εκτόσ αν θ προςφορά υπογράφεται από 
όλουσ τουσ ςυνιδιοκτιτεσ. 
 ςτ. Διλωςθ ςφμφωνα με το Ν.Δ1599/66 ϋϋπερί ατομικισ ευκφνθσϋϋ ότι δεν 
χρθςιμοποιικθκε το μθχάνθμα ςε περιοχζσ οποφ ζχει εντοπιςκεί ο επιβλαβισ οργανιςμόσ 
καραντίνασ  Ceratocystis platani. 

 η. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
 θ. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ . 
 κ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από το Ι.Κ.Α. εφόςον απαςχολεί 
προςωπικό. 
 ι. Αποδεικτικό  καταβολισ τελϊν χριςθσ του Μ.Ε. 

 
κ. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» περιζχει ςυμπλθρωμζνο 

το ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ Τπθρεςίασ. 
Ζγγραφθ προςφορά  ςτθν οποία κα αναγράφεται αναλυτικά: 
1)  Σα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ. 
2)  Ολόγραφα και αρικμθτικά θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε ϊρα εργαςίασ του 
μθχανιματοσ. 
3)  Ημερομθνία και 
4)  Τπογραφι 
Μζςα ςε ιδιαίτερο ςφραγιςμζνο φάκελο που από ζξω κα γράφει τθ λζξθ «ΦΑΚΕΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 
Θ πρόκριςθ από τθν επιτροπι κα γίνει με βάςθ το μικρότερο ςυντελεςτι, που κα 
προκφπτει από το πθλίκο τθσ προςφερκείςθσ τιμισ προσ τθν ιπποδφναμθ. Για τον 
υπολογιςμό του ςυντελεςτι ωσ ιπποδφναμθ κα λαμβάνεται θ ιςχφσ για τουσ εκςκαφείσ 
60-80 ίππων από τθ ςφγκριςθ των προςφερομζνων τιμϊν προσ τθν ιπποδφναμθ ιτοι απο το 
πθλίκο τθσ προςφερόμενθσ τιμισ δια τθσ ιπποδυνάμεωσ. Οι εκςκαφείσ ιπποδυνάμεωσ 
πάνω από 80 ίππων κα κεωρθκεί ότι ζχουν ιπποδφναμθ 80 ίππων. 
 
Σο ζργο κα χρθματοδοτθκεί από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ Δθμοςίων επενδφςεων του 
ζργου 2014ΕΠ53100003 Σθσ ΑΕΠ 531. Σα ποςά που καταβάλλονται ςτον εργολάβο 
υπόκεινται ςε κρατιςεισ ανάλογα με τθν πθγι που χρθματοδοτείται το ζργο και αυτζσ 
βαρφνουν τον εργολάβο. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.) βαρφνει τθ υπθρεςία. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το τεφχοσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και το ζντυπο 
Οικονομικισ Προςφοράσ , οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο  Δαςαρχείο Κ. 
Νευροκοπίου και ςτο τθλζφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίασ 2523021041, αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ για επικοινωνία είναι ο κοσ. Μαναρίδθσ Μιχαιλ . 
 

                Ε.Γ.Γ.Α.Δ 
            Ο ΔΑΑΡΧΗ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

                
 
 
                 Σςιτλακίδθσ Αναςτάςιοσ 
                   Δαςολόγοσ με Bϋ  βακμό 


